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 :چکیده

این در حالی است که عدم سرزندگی و . های کیفیت فضاهای شهری مطرح استسرزندگی امروزه به عنوان یکی از مهمترین مقوله

ها که به و این قضیه در خیابان یت کلی محیط شده استیا پایین بودن سطح سرزندگی در فضاهای شهری باعث کاهش کیف

 اند،و همواره بستری برای شکلگیری و ارتقاء سطح تعامالت اجتماعی شوندترین عنصر فضاهای شهری شناخته میعنوان اصلی

های شهری به خیابانسرزندگی ارتقاء ن مدلی مفهومی و جامع برای هدف از نگارش این مقاله تبیی .تجلی بیشتری یافته است

لذا برای رسیدن به مدل مفهومی تحقیق با استفاده از روش . باشدترین عنصر فضاهای شهری میعنوانی جزئی از حیاتی

ای و اسنادی به بررسی دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان پیرامون سرزندگی پرداخته شد و با بررسی تطبیقی هنجارهای کتابخانه

ی و امنیت و جذابیت فضایی، پویایی سواره و پیاده، ایمن -داخلی و خارجی به چهار هنجار تنوع کالبدی بدست آمده با تجارب

 .های شهری به کار گرفته شوندتواند در جهت ارتقاء کیفیت سرزندگی خیاباندست یافته شد که می

 

 و پیاده، ایمنی و امنیت، جذابیتفضایی، پویایی سواره  -تنوع کالبدیسرزندگی، کیفیت فضای شهری،  :واژگان کلیدی

                                                                                                                                               
ارتقاء سرزندگی به عنوان مؤلفه سازنده کیفیت »این مقاله برگرفته است از رساله کارشناسی ارشد طراحی شهری امیرحسین سیادتی با عنوان 

 .باشد الحسابی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین می به راهنمایی دکتر مهران علی« فضای شهری با طراحی در خیابان فرجام
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 مقدمه - 
گیری تأمین منافع عمومی و گسترش دامنه انتخاب شهروندان در زندگی شهری بوده  های شهرسازی از بدو شکل یکی از رسالت

بسیاری از مسائل . فرا راه شهروندان و زندگی شهری قرار گرفته استاست اما همچنان تا به امروز بسیاری از مسائل شهرسازی 

ش و در تقابل با انسان قرار یی پرتنهاضای شهری را به فهاهای اجتماعی و غیره فضا های محیطی، نابرابری همچون آلودگی

های  ی شهری از ارزشهاها، تنگ شدن دایره تعامالت اجتماعی و تهی شده فضا گزینی اجباری انسان و نتیجه آن جداییاند داده

تواند زمانی می و فضاهای شهری بنابراین زیستگاه انسانی .]1[یابد  ها، عینیت می بنیادین شده است که تنها با حضور انسان

بیشترین مطلوبیت را برای انسان حاصل کند، که انتظارات وی را پاسخ دهد و این انتظارات در ابعاد مختلف زیست محیطی، 

 .]2[یابد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و غیره معنا می

به کیفیت محیط و به خصوص ها با فضاهای شهری و افزایش تعامالت اجتماعی الزم است تا بنابراین برای پیوند انسان

کیفیت سرزندگی در آنها توجه گردد که در ادامه با بررسی طیف دیدگاه افراد صاحبنظر و اندیشمند و همچنین تجارب داخلی 

 .و خارجی به این مقوله پراخته شده است

 

 تحقیق شناسیروش -2

گرفته است و مطالعات با استفاده از روش  انجامهای شهری  این مقاله با هدف ارائه مدلی جامع برای سرزندگی خیابان

بر این اساس ابتدا به بررسی . ای صورت پذیرفته است تحلیلی و گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و کتابخانه -توصیفی

این  های صاحبنظران و اندیشمندان پیرامون سرزندگی پرداخته شده است و با بررسی تطبیقی هنجارهای بدست آمده از دیدگاه

ها و راهکارهای ارتقاء سرزندگی در تجارب موفق جهانی به هنجارهایی عام برای ارتقاء کیفیت  بخش با هنجارها، سیاست

 .های شهری دست یافته شده است سرزندگی خیابان

 

 های تحقیقمبانی نظری و انگاره -3

 پیشینه تحقیق - -3

حوزه شهرسازی بوده است و پیرامون آن اندیشمندان گوناگونی به کیفیت محیط و سرزندگی همواره یکی از مسائل اصلی در 

های مناسب، فعالیت: در کتاب مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا پنج عامل جیکوبزجین. اندبحث و تبادل نظر پرداخته

همچنین . ]3[داند ؤثر میکاربری مختلط و متنوع، توجه به عنصر خیابان، نفوذپذیری و اختالط اجتماعی را در کیفیت محیط م

سرزندگی، معنی، دسترسی، کنترل و نظارت، : کوین لینچ در اثر معروف خود به نام تئوری شکل خوب شهر هفت عامل

بنتلی و همکارانش در کتاب . ]4[سازگاری، کارایی و عدالت را از عوامل مهم و سازنده کیفیت زندگی شهری دانسته است 

نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری، تناسبات بصری، معنای حسی و رنگ تعلق : عیارهای پاسخده نیز هفت ممحیط

های سازنده کیفیت فضای شهری پرداخته و در داخل کشور کوروش گلکار به مولفه. ]5[د انرا در کیفیت محیط مؤثر دانسته

یابد  که همراه با شانزده عامل دیگر معنا و مفهوم می شماردبر میهای کیفیت فضای شهری  به عنوان یکی از مؤلفهسرزندگی را 

غنای ( 4حس زمان؛ ( 3شخصیت بصری؛ ( 2خوانایی؛ ( 1دهد که عبارتند از  ای به نام کیفیت محیطی را شکل می و پدیده

کیفیت ( 10همه شمول بودن؛ ( 9اختالط کاربری و فرم؛ ( 8نفوذپذیری و حرکت؛ ( 7آموزندگی؛ ( 6رنگ تعلق؛ ( 5حسی؛ 

( 16انرژی؛ و ( 15همسازی با طبیعت؛ ( 14انعطاف پذیری؛ ( 13ایمنی و امنیت؛ ( 12آسایش اقلیمی؛ ( 11عرصه همگانی؛ 

 .]6[کارایی و پاکیزگی 
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 :کیفیت فضای شهری -3-2

تأثیری بسیاری بر نماییم،  های شهری را خلق می دهیم و روشی را که به واسطه آن مکان راهی را که طی آن شهرها را شکل می

معیار سنجش هر تمدن، در شهرهای آن و معیار سنجش مطلوبیت یک شهر در کیفیت فضاهای . نوع زندگی خواهد گذاشت

دارد که کیفیت یک مکان بستگی به تأثیر مکان و جامعه ساکن آن  عمومی آن است و از این روست که کوین لینچ بیان می

 .]7[دارد 

منظور از کیفیت از . گذارد بر انسان می یثیر عاطفی و عقالنی خاصأباشد که ت پدیده می کیفیت، چگونگی یک چیز یا

هایی است که یک  های اصلی یک چیز است از طرف دیگر کیفیت، کلیت و سیستمی از جزء کیفیت طرفی خاصیت و ویژگی

آید که جزئی از ماهیت قلمداد گردد همانند کیفیت پویایی و سرزندگی  کیفیت چیزی به حساب می. اند چیز را به وجود آورده

به همین خاطر رابطه بین ماهیت و کیفیت مانند بالقوه است به . یابان و صرفاً منظر یا نمود بیرونی یک ماهیت استدر یک خ

میزان خوبی و ارزش هر چیزی، درجه : فرهنگ انگلیسی آکسفورد چهار معنا برای واژه کیفیت ارائه داده است .]8[بالفعل 

 .]2[های ویژه و متمایز  صیات، جنبهخوبی و کمال هر چیز به صورت کلی، مشخات و خصو

های مطلوبیت فعالیت :کیفیت سازگاری(  : بندی نموددسته تقسیم 9توان به میبه طور کلی را  فضاهای شهریکیفیت 

 ، تنوع فعالیتی و فضایی :کیفیت تنوع و گوناگونی( 3، نفوذپذیری فیزیکی و بصری :کیفیت نفوذپذیری( 2، موجود در فضا

امکان  :کیفیت انعطاف پذیری( 5، های گوناگون و اجتماعی بودن فضاامکان حضور افراد مختلف با تفاوت: سرزندگیکیفیت ( 4

وضوح فضاهای شهری و امکان نقش پذیری در ذهن  :کیفیت خوانایی( 6، تغییرات در فضا با توجه به تغییر نیازهای انسان

: کیفیت پایداری( 8، ا، شکل فضا، رابطه ابعاد فضا بر ادراک انسان از فضاابعاد و اندازه فض :کیفیت تناسبات بصری( 7، انسان

کارا بودن هر یک  :کیفیت کارایی( 9و  استفاده بهینه از عوامل محیطی و عدم تأثیر منفی طبیعی و منابع اولیه مورد نیاز انسان

هنجارهای مؤثر در بندی صورت گرفته در ادامه به بررسی با توجه به تقسیم .]3[ ها و امکان استفاده بدون منع از فضااز کیفیت

 .های شهری پرداخته شده استارتقا کیفیت سرزندگی خیابان

 

 :سرزندگی -3-3

اما آنچه در ادبیات تخصصی طراحی شهری  .]9[در فرهنگ فارسی از سرزندگی به عنوان شادمان و مسرور یاد شده است 

در لغت . شود بیان می Livelinessو گاهاً  Livabilityحول مفهوم « دانلد اپلیارد» با انتشار اثر 1981مطرح است از سال 

 .]10[دارد  بیان می« مناسب برای زندگی و فراهم آورنده کیفیت زندگی مطلوب»را ( Livability)نامه رابرت کوان سرزندگی 

دارد که سرزندگی شامل قدرتی است که به تحرک مکانی  مونتگومری بیان می. از سرزندگی تعاریف گوناگونی شده است

بخشد و به طور کلی در سه عامل تنوع، فعالیت و تعامل  های مختلف با تنوع انسانی حیات می ها و در زمان مردم در خیابان

، در «هدف برای نیل به شهر سرزنده»با توجه به نظرات سالزانو در مورد یک شهر سرزنده که با عنوان  .]11[گردد  خالصه می

هویت داشتن، وجود زندگی اجتماعی در شهر، خوشبختی و پیشرفت : ، منتشر شده، سرزندگی عبارت است از1997سال 

 .]12[اجتماع و اشخاص و پایداری اکولوژیکی 

 

 :های شهریهنجارهای کیفی خیابان -3-4

 :بندی نمود توان در شش دسته تقسیم مطلوب را میهای کارا و  خیابانکیفی به طور کلی هنجارهای 

باشد که  چهره خیابان ترکیبی از اجزای فیزیکی متعدد است و این تنوع و ترکیت در اجزا می: های بصری جذابیت و ویژگی -1

ن بناهای ارتباط هماهنگ میا: تعریف پذیری( الف. گردد این هنجار شامل هفت زیرهنجار می. دهد خیابان را جذاب نشان می

ها با استفاده  پیچیدی و تعدد نمای ساختمان: تنوع( وجود فضای سبز در اطراف خیابان؛ ج: فضای سبز( ب موجود در خیابان؛

 افزایند  توانند با ساماندهی و زیبایی به تنوع بصری خیابان بی تبلیغات محیطی می: تبلیغات محیطی( از مصالح گوناگون؛ د
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فروشی متناسب با  های خرده وجود مغازه: های خیابان کاربری -2بر فضا از داخل و خارج خیابان  امکان نظارت: شفافیت( هـ

عدم وجود مانع از سوی خودروها و عبور افراد بدون تداخل با : روی عابران پیاده و قابلیت پیاده -3. سالیق گوناگون افراد

 .]12و7[ها و فضای مکث و نشستن  ی در خیابان نظیر رستورانهای رفتار وجود قرارگاه: هایی در خیابان مکان -4. اتومبیل

 

 :هنجارهای کیفی سرزندگی فضاهای شهری -3-5

: های انسان توجه به نیازها و خواسته -1: بندی نمود توان در شش دسته تقسیم ی شهری را میهنجارهای سرزندگی در فضا

 . و لذا باید این فضاها براساس نیازهای انسان طراحی شوند باشند کنندگان اصلی از فضاهای شهری می شهروندان استفاده

ای باشند افراد در آن احساس انزوا نکنند و بتوانند امکان تعامالت اجتماعی را  فضاهای شهری باید به گونه: اختالط کاربری -2

حرکت پیاده  -4. گردد افراد می استفاده شبانه از فضاهای شهری باعث حضور مستمر: روزی های شبانه فعالیت -3. افزایش دهند

های سرزندگی فضاهای  راه رفتن آزادنه و بدون برخورد با موانع و بدون مزاحمت و کیفیت مناسب کفسازی از ویژگی: در خیابان

های این  ها از دیگر ویژگی راه سازی مسیرهای پیاده با افزایش عرض یا اختصاص مسیر به پیاده همچنین مناسب. باشد شهری می

هایی برای نشستن همچون صندلی،  های رفتاری به واسطه مکان ایجاد قرارگاه: فضای مکث و نشستن -5. باشد هنجار می

هایی که  استفاده از طرح: فضایی -تنوع کالبدی -6. آورد ها را به همراه می ها و غیره که امکان شکلگیری سایر فعالیت رستوران

 .]14[گردد  افزایش سرزندگی می بیشتر مردم را خواستار آن هستند باعث

 

 و تجارب موفق جهانی براساس دیدگاه اندیشمندان های کارا و مطلوبخیابان و هنجارهای سرزندگی -3-6

تحت  آرنولد ویتیک در مقالهمچون ههای شهری اندیشمندانی پیرامون سرزندگی و کیفیت فضاهای شهری به خصوص خیابان

 Making a City: Urbanity, Vitality and»، مونتگومری در مقاله خود به نام «شناسی در محیط شهریمبانی زیبایی»عنوان 

Urban Design» جان لنک در کتاب «های ویژهخیابان»جیکوبز در کتاب ، آلن بی«گزیده منظر شهری»، گوردن کالر در اثر ،

تئوری »، کوین لینچ در اثر معروف خود به نام «ط مصنوعطراحی در محی»، فریزر ریکی در کتاب «طراحی شهری»خود به نام 

آفرینش مرکز شهری »، سای پامیر در کتاب «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا»، جین جیکوبز در اثر «شکل خوب شهر

یز و سایر اندیشمندانی همچون لوی« ها در محیط انسان ساخت آفرینش محالت و مکان»، دیوید چپ من در اثر «سرزنده

 .اندماممفورد، کامیلوسیت، کریستوفر الکساندر، پیتر کالتروپ، راب کریر، چالز الندری به بحث و ارائه نظر پرداخته

دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران که خارج از چارچوب هدف کلی این نگارش است، به طوری کلی به  تطبیقی با بررسی

افزایش تعامالت ( 4فروشی، افزایش خرده( 3ایش گذران اوقات فراغت، افز( 2اصول زیبایی شناسانه، ( 1عواملی همچون 

 شفافیت، ( 9محصوریت، ( 8ها، ها و کاربریدسترسی به فعالیت( 7ها، تنوع کاربری( 6کنترل عبور و مرور، ( 5اجتماعی، 

 .اندگردد، تأکید داشته هاتواند موجب سرزندگی فضاهای شهری و خیابانهویت که می( 11ایجاد رویداد و وقفه و ( 10

که شامل خیابان های شهری تجارب موفق داخلی و خارجی پیرامون سرزندگی خیابان سیزدههمچنین با بررسی بین 

لیزه در پاریس، خیابان فرانکلین در رامبال در بارسلونا، خیابان استقالل ترکیه، خیابان شانزدهم دنور در کلورادو، خیابان شانزه

ن استیت در شیکاکو، خیابان جرج سیدنی در استرالیا، خیابان استروگت در دانمارک و تجارب داخلی شامل پرتلند، خیابا

 شد، به طور اجماع به چهار هنجار خیابان سپهساالر، پانزده خرداد، کوچه مروی، پیاده راه جنت و خیابان تربیت تبریز می

 .جذابیت تأکید شده بود( 4پیاده؛  حرکت عابراحترام به ( 3حفظ هویت؛ ( 2تنوع در کالبد و فضا؛ ( 1
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 های شهری مدل مفهومی ارتقاء سرزندگی در خیابان بندی مبانی نظری و ساختجمع -3-6

مدل از ریشه  .باشدترین مراحل هر پژوهش و تحقیق یافتن یک چارچوب مرجع و یا مدلی مفهومی برای آن مییکی از پیچیده

مدل شباهت زیادی به شی یا پدیده . باشد به معنای اندازه بر گرفته شده است و به معنای الگو یا سرمش می Modusالتین 

های خاصی را باید در نظر  ها یا معیارها و روش های گوناگون چه مالک اصلی دارد و بیانگر آن است که در شرایط و وضعیت

 .]15[گرفت 

شود که در این مرحله رابطه میان متغیرهای  مدل تحلیلی در اصطالح به یکی از مراحل انجام تحقیق تبینی گفته می

 .]15[شود  وابسته و مستقل بررسی و ترسیم می

. صاحبنظران و اندیشمندان پیرامون سرزندگی تبیین شده است تکثر کالممدل مفهومی در این تحقیق براساس اجماع و 

تجارب داخلی و خارجی موفقی که در مورد سرزندگی  هنجارهای مؤثر در ارتقاء سرزندگی براساس همچنین در این مدل از

ارهای آن در قالب مدل مفهومی تحقیق و معیارها و زیرمعیو تشریح در ادامه به ارائه . اجرا شده بودند بهره گرفته شده است

 .نمودار و جدول پرداخته شده است

 مدل مفهومی تحقیق: (1) نمودار شماره

 
پرداخته  باشدمطرح میو بعد داخلی که در سطح خرد بعد خارجی کیفیت سرزندگی که در سطح کالن در زیر به تشریح 

 :شده است

 (:در سطح کالن)خارجی بعد 

مستقیمی بر کیفیت سرزندگی دارند گردد و تأثیر  های فضایی شامل عوامل طبیعی و مصنوعی می مؤلفه: های فضایی مؤلفه( 1

]16[. 

باشد و شامل عواملی نظیر  های کالن تأثیرگذار بر کیفیت سرزندگی می های فرهنگی یکی از مؤلفه مؤلفه: های فرهنگی مؤلفه( 2

 .]16[باشد  می... واد، آداب اجتماعی و ، مراسم، سها سنت

شود و  سنجیده می... هایی نظیر میزان درآمد، میزان و نوع اشتغال و  های اقتصادی با شاخص مؤلفه: های اقتصادی مؤلفه( 3

طور عام  ی شهری بههای اجتماعی دارد و در درجه کیفیت سرزندگی به طور خاص و کیفیت فضا ارتباط مستقیمی با مؤلفه

 .]16[تأثیرگذار است 

های اجتماعی یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت فضای شهری به خصوص کیفیت سرزندگی  مؤلفه: های اجتماعی مؤلفه( 4

هایی نظیر شیوه زندگی، درجه پیوستگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، نوع و  های اجتماعی خود شامل شاخص مؤلفه. باشد می

ها با یکدیگر بیشتر باشد کیفیت  باشد و به هر میزان ارتباط میان شاخص می... تعامالت اجتماعی شهروندان و میزان ارتباطات و 

 .]16[و فضا سرزندگی بیشتر خواهد داشت  تری برخوردار بوده سرزندگی از درجه مطلوب

 سرزندگیکیفیت

 (درسطحخرد)بعدداخلی (درسطحکالن)بعدخارجی

 هایاجتماعیمؤلفه هایاقتصادیمؤلفه هایفضاییمؤلفه هایفرهنگیمؤلفه

 جذابیت ایمنیوامنیت پویاییسوارهوپیاده فضایی-تنوعکالبدی
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 (:در سطح خرد)بعد داخلی 

فضایی، پویایی  -داخلی خود شامل چهار مؤلفه تنوع کالبدی تحلیل بیان شده کیفیت سرزندگی در بعد همان گونه که در مدل

 .به بررسی معیارها و زیرمعیارهای آن پرداخته شده است (1)جدول باشد که در پیاده و سواره، ایمنی و امنیت و جذابیت می

 معیارها و زیرمعیارهای برگرفته از مدل مفهومی: (1) شماره جدول
 زیرمعیارها معیارها مولفه

 تنوع

 -کالبدی

 فضایی

 تنوع در کفسازی مسیرهای پیاده کالبدیتنوع 

 (5/2به  1و  2به  1)ایجاد محصوریت مناسب در خیابان  رعایت مقیاس انسانی

 تنوع کاربری
 های کوچک مقیاس افزایش فعالیت

 های تجاری در طبقه همکف و رو به خیابان وجود کاربری

پویایی 

پیاده و 

 سواره

 های سنی، جنسی و خاص نیازهای گروهتوجه به 
 توجه به کیفیت، تنوع و زیبایی کفسازی

 بینی تمهیدات الزم برای حضور معلولین و افراد خاصپیش

 ونقل عمومی مانند اتوبوس و دوچرخه در فضای خیابان استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی و غیرفسیلی توجه به حمل

 تأمین آسایش و راحتی پیاده

 ای و طبقاتی تأمین پارکینگ کافی در سطح خیابان به صورت حاشیه

 رو نبود موانع فیزیکی در پیاده

 عرض مناسب برای عبور و مرور افراد پیاده

 وجود تعداد کافی صندلی در فضای پیاده

 ها کم بودن تعداد تقاطع اولویت بخشی به عبور پیاده

 بناها نفوذپذیری کالبدی به نفوذپذیری

ایمنی و 

 امنیت

 افزایش نظارت طبیعی بر خیابان

های رو  های مختلف در خیابان، وجود پنجره ایجاد نماهای فعال از طریق قرارگیری فعالیت

 ها و افزایش تعداد بازشوها به خیابان، بالکن

 آورندایی در بدنه که نقاط غیرفعال به وجود میهعدم استقرار کاربری

 ساعته 24های  کاربریاستقرار 

 عبور و مرور ایمن

 راه در مسیرهای پرتردد احداث پیاده

سازی ترافیک از طریق باریک کردن خیابان با کاشت درختان، ایجاد موانع بر سر راه  آرام

 حرکت مستقیم سواره، استفاده از جزایر میانی در وسط خیابان

 ایمنیتجهیز فضای پیاده به امکانات و عالئم 

 تأمین روشنایی مناسب در خیابان

 ایجدایی حرکت سواره و پیاده از طریق پارک خودرو در حاشیه خیابان و نوار سبز حاشیه

 تأمین آسایش اقلیمی

 وهوایی مختلف احداث رواق، کلوناد و غیره برای آسایش افراد در شرایط آب

محافظت در برابر باد، ایجاد سایه، وچود پوشش گیاهی در حاشیه معابر به عنوان 

 جلوگیری از نور آزار دهنده

 جذابیت

 ایجاد رویداد و وقفه

 استفاده از نورپردازی در فضای خیابان

 تنوع مبلمان شهری

 رو ها به داخل پیاده کشیده شدن فضای داخل رستوران

 زیبایی در اجزاء فضا

 های آیینیبرگزاری مراسم و جشن

 ایجاد مراکز خرید پیاده

 استفاده از درختان و فضای سبز در کنار و وسط خیابان فضای سبز

 نفوذپذیری بصری به خیابان نفوذپذیری

 ]12و1[ و نگارندگان :خذأم
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قسمت دو با توجه به مدل مفهومی فوق و شناخت معیارها و زیرمعیارهای بدست آمده در زیر به تحلیل این هنجارها در 

 .شده است( 3)و ( 2)در قالب جداول شماره گردد شامل دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان و تجارب جهانی میکه 

 تحلیل هنجارهای سرزندگی براساس دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان(: 2)شماره جدول 

 هنجارها
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 ما
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                 فضایی -تنوع کالبدی

                 پویایی پیاده و سواره

                 ایمنی و امنیت

                 جذابیت

 ]4،7،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28[ نگارندگان بر گرفته از منابع مختلف: مآخذ

فضایی و پویایی پیاده و سواره از دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان از  -دو هنجار تنوع کالبدی( 2)براساس جدول شماره 

هنجارهای جذابیت و ایمنی و امنیت بعد از این دو درجه یکسانی برای ارتقاء کیفیت سرزندگی برخوردار هستند و به ترتیب 

 .گیرندهنجار قرار می

 تحلیل هنجارهای سرزندگی براساس تجارب جهانی(: 3)جدول شماره 

 هنجارها
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              فضایی -تنوع کالبدی

              پویایی پیاده و سواره

              ایمنی و امنیت

              جذابیت

 ]16،29،30،31،32،33،34،35،36،37[، بر گرفته از منابع مختلف نگارندگان: مآخذ

مشخص است که در تمامی تجارب داخلی و خارجی به هنجار پویایی پیاده و سواره در جهت ( 3)با توجه به جدول شماره 

توجه شده است و بعد از آن به ترتیب به هنجارهای جذابیت، ایمنی و امنیت و در نهایت تنوع  و سرزندگی ارتقاء کیفیت محیط

 .فضایی توجه شده است -کالبدی

 

 گیرینتیجه -4

و شناخت هنجارهای یابند و بنایراین توجه به نیازهای انسان و شکلدهی فضاهای زیستی با وجود انسان شکل و روح می

ترین مسائل در زمینه شهرسازی مطرح د امروزه به عنوان یکی از مهمنها را تقویت کنانسان در آن د حضورنفضاهایی که بتوان

ترین عنصر در شهرها و فضاهای شهری که همواره بستر تبادالت اجتماعی افراد با ها به عنوان مهمدر این بین خیابان .است

محیط  ین ضرورت ارتقاء کیفیفضاها قرار گرفته و بنابرا باشد از اهمیت بیشتری نسبت به سایرهای گوناگون میتفاوت

 .یابدتواند در این امر مؤثر واقع شود ضرورت میهای شهری و شناخت هنجارهایی که میخیابان
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های موفق جهانی های مختلف و همچنین تجارب بدست آمده از پروژهدر این تحقیق سعی بر آن شده تا با بررسی دیدگاه

خارج از کشور به هنجارهایی دست یافت که بتواند باعث ارتقاء کیفیت محیط در کل و غنی شدن کیفیت چه در داخل و 

 .د و نهایتاً منجر به ساخت مدل تحلیلی پژوهش گردیدی در سطح خرد در فضاهای شهری شوگسرزند

های اقتصادی، فرهنگی، مؤلفه ازهای شهری نتنها در سطح کالن و در این مدل مشخص شد که کیفیت سرزندگی خیابان

فضایی،  -های خردتری همانند تنوع کالبدیبلکه با مؤلفه گیرد،که در بطن جامعه جاری است تأثیر میاجتماعی و فضایی 

های کیفی در سطح کالن در ارتباط بوده و تأثیرپذیری بیشتری نسبت به مؤلفهپویایی پیاده و سواره، ایمنی و امنیت و جذابیت 

 .دارند
های تأثیرگذار در به عنوان یکی از مؤلفهکه هنجار پویایی پیاده و سواره  نتیجه حاصله از این مقاله نشان داددر نهایت 

های ونقلگیری از حملتوان با بهرهو مینسبت به سایر هنجارها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده  هاکیفیت سرزندگی خیابان

های سنی و جنسی مختلف، تأمین آسایش و راحتی پیاده، اولویت بخشی به یازهای گروهعمومی در سطح خیابان، توجه به ن

تا حد زیادی کیفیت سرزندگی در  باشد،که از زیرهنجارهای این مؤلفه می عابران پیاده و نفوذپذیری کالبدی به خیابان

 هایی صورت گرفته نشان داده شد که هنجارهااز طرف دیگر با تجزیه و تحلیل. و آن را غنا بخشید را باال برد هاخیابان

ها به سرزندگی توان با استفاده از آنهنجارهایی هستند که میفضایی و ایمنی و امنیت به ترتیب از  -جذابیت، تنوع کالبدی

 .های شهری دست یافتپایدار در خیابان

 

 منابع -5
مداری با تأکید بر رویکرد نوشهرسازی، پیاده مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی( 1392)تاجیک، آرزو؛ پرتوی، پروین  [1]

 .9پژوهشی مطالعات شهری، ش  -فصلنامه علمی

سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به ( 1392)زاده گوهرریزی، بهرام کاکاوند، الهام؛ براتی، ناصر؛ امین [2]

 .25نظر، سال دهم شمفهوم کیفیت محیط شهری، مطالعه موردی بافت فرسوده شهر قزوین، نشریه باغ 

بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش ( 1391)پور، روجا رفیعیان، مجتبی؛ تقوایی، علی اکبر؛ خادمی، مسعود؛ علی [3]

 .4پژوهشی معماری و شهرسازی ایران، ش -کیفیت فضاهای عمومی شهری، نشریه علمی

 .ارات دانشگاه تهرانتئوری شکل خوب شهر، ترجمه دکتر سید حسین بحرینی، انتش( 1376)لینچ، کوین  [4]

های پاسخده، ترجمه دکتر  محیط( 1387)ین؛ الکک، آلن؛ مورین، پال؛ گلین، سومک؛ اسمیت، گراهام  بنتلی، ای [5]

 .مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

 .39نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری، نشریه شهرنگار سال هفتم ش( 1385)گلکار، کوروش  [6]

 .1طراحی خیابان بر پایه متغیرهای کیفیت محیطی، نشریه آرمانشهر ش( 1387)بهزادفر، مصطفی؛ قربانیان، مهشید  [7]

 .مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات شهیدی( 1385)پاکزاد، جهانشاه  [8]

 .فرهنگ فارسی جلد دوم، انتشارات امیرکبیر( 1391)معین، محمد  [9]

 .44کیفیت سرزندگی در طراحی شهری، صفه شمفهوم ( 1386)گلکار، کوروش  [10]

ریزی شهری،  نامه کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ارتقاء سرزندگی مرکز شهری، پایان( 1391)جعفرزاده جهرمی، الهام  [11]

 .دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 .38و37جستارهای شهرسازی ش معیارهای سرزندگی فضاهای شهری، نشریه( 1391)دادپور، سارا  [12]

 .63الزامات و توقعات طراحی شهری، نشریه آبادی ش: خیابان اصلی( 1388)بهزادفر، مصطفی؛ رزاقی اصل، سینا  [13]
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طراحی فضاهای شهری در شهر جدید هشتگرد با رویکرد سرزندگی و حس تعلق به ( 1384)اسدالهی کیا، سمانه  [14]

 .هری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارشد طراحی ش مکان، پایان

[15] www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39556#_ftn3 

فضای شهری سرزنده با تکیه بر بررسی عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری و طراحی یک ( 1388)خستو، مریم  [16]

ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی  نامه کارشناسی ارشد طراحی و برنامه مفهوم مرکز خرید پیاده، پایان

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

ی نو بر های شهری، نگرش مطلوبیت خیابان( 1389)خادمی، مسعود؛ علی پور، روجا؛ امیرخانی، آرین؛ لیلیان، محمدرضا  [17]

 .های شهری، انتشارات مهتاب کیفیت فضایی و خوانایی خیابان

نامه کارشناسی ارشد معماری منظر،  زار، پایان احیاء و بازآفرینی منظر شهری خیابان الله( 1390)زاده، صنم  صالح [18]

 .پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

نامه کارشناسی ارشد طراحی و  گی شهری، پایانبررسی آلودگی بصری بر سیما و سرزند( 1392)موسوی، میرجالل  [19]

 .ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین برنامه

زاده، جستارهای شهرسازی  شناسی در محیط شهری، ترجمه جواد مهدی مبانی زیبایی( 1385)ویتیک، آرنولد  [20]

 .18و17ش

 1بندی شهر تهران جلد  استخوان( 1376)محسن؛ سلیمی، جواد حمیدی، ملیحه؛ صبری، رضا سیروس؛ حبیبی،  [21]

 .ها، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران بررسی مفاهیم و نمونه

 .انتشارات دانشگاه تهران: شهرسازی تخیالت و واقعیات، ترجمه سید محسن حبیبی، تهران( 1392)شوای، فرانسواز  [22]

 .اهای شهری در ایران، انتشارات شهیدیراهنمای طراحی فض( 1390)پاکزاد، جهانشاه  [23]

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، ترجمه حمیدرضا پارسی، آرزو افالطونی، انشارات ( 1392)جیکوبز، جین  [24]

 .دانشگاه تهران

آفرینش مرکز شهری سرزنده، ترجمه دکتر مصطفی بهزادفر و مهندس امیر شکیبامنش، انتشارات ( 1391)پامیر، سای  [25]

 .علم و صنعتدانشگاه 

 .6عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری، نشریه هویت شهر ش( 1389)خستو، مریم؛ سعیدی رضوانی، نوید  [26]

ها در محیط انسان ساخت، ترجمه دکتر شهرزاد فریادی و دکتر  آفرینش محالت و مکان( 1384)چپ من، دیوید  [27]

 .منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران

[28] Montgomery, J (1998) Making a City: Urbanity, Vitality and Urban Design, Journal of Urban Design 3. 

وبیدگل با  منظر خیابان، طراحی منظر بخشی از ناحیه بیدگل در محور مشترک شهر آران( 1391)رمضانی، مریم  [29]

 .انشگاه تهراننامه کارشناسی ارشد معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا د رویکرد اجتماعی، پایان

های شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا  راه سنجش کیفیت پیاده( 1389)رنجبر، احسان؛ رییس اسماعیلی، فاطمه  [30]

 .42ش

های  نامه زندگی پیاده در تجربه تجلی قدرت در خیابان، پروژه احیای خیابان شانزه لیزه، ویژه( 1390)شیرازی، زهره  [31]

 .انجهانی، سازمان زیباسازی شهر تهر

های  نامه زندگی پیاده در تجربه خیابان اصلی شهر، تجدید حیات خیابان فراکلین، ویژه( 1390)جمشیدیان، محمد  [32]

 .جهانی، سازمان زیباسازی شهر تهران

 .های جهانی، سازمان زیباسازی شهر تهران نامه زندگی پیاده در تجربه قلب پیاده شهر، ویژه( 1390)نیری، زهرا  [33]

های جهانی، سازمان زیباسازی  نامه زندگی پیاده در تجربه راه، بازیگر توسعه پایدار، ویژه پیاده( 1390)حجتی، ریحانه  [34]

 .شهر تهران

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39556#_ftn3
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بررسی نقش  -راه، محرک توسعه در بافت کهن شهری پیاده( 1390)حبیبی، کیومرث؛ بهزادفر، مصطفی؛ جابری، آیرین  [35]

 .15محور استروگت در شهر کپنهاک، نشریه منظر ش

نامه زندگی پیاده در  خیابان اصلی شهر، تجدید حیات خیابان فراکلین، ویژه( 1390)سروین؛ اردانه، سحر  الهی، [36]

 .های جهانی، سازمان زیباسازی شهر تهران تجربه

، مجله صفه، (کوچه مروی)بررسی اقدامات مرمت شهری در بخشی از بافت تاریخی تهران ( 1386)نژاد، سمیه  فدایی [37]

 .45سال شانزدهم، ش


